
 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน 

 ตำบลโคกไม้ลาย 

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคญัและเป็น 
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผล
ดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ได้
พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ป ี ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค ์  

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 
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3. วัตถุประสงค์   :     

    3.1  เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน  

3.2  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
3.4  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

       3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. เป้าหมาย   :     
    4.1 เป้าหมายในการดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
        4.2.1 บุคลากรในหน่วยงาน 
   (1) เป็นพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู อบต. พนักงานจ้างในสังกัด สำนักปลัด กอง
คลัง กองช่าง      
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า  1  ปี  นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
   (4) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจน
เป็นแบบอย่างท่ีดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (5) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย 
   (6) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีท่ีเคย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
       4.2.2 บุคคลภายนอก 
   (1) เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบโคกไม้ลาย และอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายติดต่อกันมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
   (2) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์ 
   (3) บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ 
  4.3 สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
เช่น การเสนอรายชื่อบุคคลกรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
เป็นต้น 
  4.4 ผู้ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
  4.5 จัดทำใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
 
 
 

/3.วิธีดำเนินการ... 
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5.  วิธีการดำเนินการ   : 

5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
5.สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัด

ที่มีคุณสมบัติและสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
5.4 ต่ละหมู๋บ้านเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารว่มโครงการ 
5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจำปี  2563 

5.6  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

6.   ระยะเวลาดำเนินการ  
          เดือน  ๑  ตุลาคม  2562  -  ๓๐  กันยายน  2563 

7.  สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย   อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ     

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย   อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  บุคลากรในหน่สวยงานเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับการยกย่องและเชิดชู
เกียรติ มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ตามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
  10.2  บุคคลภายนอกที่เปน็ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ประชาชนทั่วไป 
  10.3 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไมล้าย  มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่น
ในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรมมและจริยธรรม 
 
 
 

/4.วิธีการประเมิน... 
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11.   วิธีการประเมินผล   
  จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการดำเนินงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 

12. ผู้เขียนโครงการ 
          (ลงชื่อ)                                   ผู้เขียนโครงการ 

( นางกฤษณา   ดาวศรี ) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

13. ผู้เสนอโครงการ 
 

          (ลงชื่อ)                                   ผู้เสนอโครงการ 
( นางบุญญาดา  ศรีสุข ) 

หัวหน้าสำนักปลัด 
14. ผู้เห็นชอบ 

- เห็นชอบ 
                                                                              
          (ลงชื่อ) จ่าเอก                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( จรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

15. ผู้อนุมัติโครงการ  : 

-อนุมัติโครงการ  
   

                                      (ลงชื่อ)                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายปราโมช  สิงหกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
เรื่อง  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลโคกไม้ลาย 

************************** 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ได้จัดทำโครงการ
ยกย่องเชิดเกียรติ “บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ตำบลโคกไม้ลาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำความดีอย่างต่อเนื่องและ
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมได้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน   เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม   เพ่ือยกย่องและเชิดชูบุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม   เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป   เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการ
ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   และเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบ
คุณธรรม  จริยธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นั้น 
 

ในการนี้  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมตำบลโคกไม้ลาย  ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  โดยผลเป็นดังนี้ 

บุคคลภายในหน่วยงาน  ได้แก่  
- นางกนกอร ไชยพงษ ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

บุคคลภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ 
- นางวาสนา แก่นงาม  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 

บุคคลภายนอก/หน่วยงานราชการอ่ืน  ได้แก่ 
- นายณัฐวุฒิ นามวงษ์  ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ลาย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
                  
                   

 (นายปราโมช  สิงหกุล) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 
 



   

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี

นางกนกอร  ไชยพงษ์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

ยกย่องเชิดชูเกียรตบิุคลากรดา้นคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิราชการและให้บริการประชาชน 
  ประจำปีงบประมาณ  2563 

ขอใหร้ักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

                                                   
            
                                                        (นายปราโมช  สิงหกุล) 
                                                   นายกองคก์ารบริหารสว่นตำบล 
         



 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี

ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

นางวาสนา  แก่นงาม  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ประจำปีงบประมาณ  2563 
ขอใหร้ักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

                                                   
            
                                                        (นายปราโมช  สิงหกุล) 
                                                   นายกองคก์ารบริหารสว่นตำบล 

 



 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี

นางกนกอร  ไชยพงษ์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหนว่ยงานอื่นที่เปน็ต้นแบบดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

  ประจำปีงบประมาณ  2563 
ขอใหร้ักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

                                                   
            
                                                        (นายปราโมช  สิงหกุล) 
                                                   นายกองคก์ารบริหารสว่นตำบล 

 


